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  .מזד�  עירובי�
  ?הא� ביתו אוסר לטלטל, )ולא נשתת� בעירוב(המניח את ביתו והל� לשבות בעיר אחרת 

  
  נכריכשההול� הוא   ישראלהוא ל� הוכשה  

   כיו$ שיש לו רשות בחצר ולא עירב�אוסר   מאיר' לר
   כיו$ שאינו נמצא בעיר�אינו אוסר   יהודה' לר

   דיש לחוש שמא יחזור בשבת�אוסר   בת כי לא יחזור בש�אינו אוסר   יוסי' לר
  )סגי �וכיו$ שהל( לשבות אצל בתו (כשלא הל( לעיר אחרת '  אפי�אינו אוסר   שמעו�' לר

  
  ?1חדשי�' הא� מותר לה� להתארס או להנשא תו� ג , שנתאלמנו או נתגרשובתולות או בעולות

  
  י�כשנתאלמנו או נתגרשו מהנישוא  כשנתאלמנו או נתגרשו מהאירוסי�  

  אסורות  מאיר'  ר!ק "לת
  מותר לה$ רק להתארס  2להנשא' מותר לה$ אפי  יהודה' לר

  3 מותר רק להתארס:לגרושות  יוסי' לר
  יו�' מותר להתארס רק אחר ל: לאלמנות

  
  ?כדי ללמוד תורה, הא� מותר לכה� להטמא בטומאת אר$ העמי� או בטומאת בית הפרס דרבנ�

  
  מוצא ללמוד מרב כא�כשלא   כשמוצא ללמוד מרב כא�  

  יטמא  לא יטמא  יהודה' לר
  יטמא  יטמא  יוסי' לר

  

  :עירובי� ד� מז
  ?או לא, ואי� לה� אלא אלפי� אמה, � שביתהיכרי קוננהא� חפצי 

  
  אליבא דרבנ�  יוחנ� ב� נורי ' אליבא דר  

  4 אי$ קוני�:א"להו  לרב יהודה אמר שמואל
   קוני� שביתה כחפצי הפקר:למסקנא

   �אי$ קוני� 
  ש מחפצי הפקר"מכ

     גזירה בעלי� דנכרי אטו בעלי� דישראל�קוני� שביתה   יוחנ�' לרב חייא אמר ר
                                                           

וא� תבעל שוב לשני , עד זמ� זה יש לחוש שמא היא נתעברה מבעלה הראשו� סמו לגירושי� או המיתה 1
. לאחרו�' לראשו� או ב� ז' יהיה לנו ספק הא� הוא ב� ט, ותלד לסו� שבעה חדשי�, חדשי�' תו ג

מזה שלא . ותעשה כרצונ�. אני מעדי� לכתוב להולד ע
 נקודות� ימ דאיסורי� רבי� יכולי� להיוולו
 .יודעי� מי אביו

שמותר לה , שדינה כמו אשה נשואה,  ויש לחוש שנתרצתה לו� מלבד הארוסות שביהודה שלבו גס בה  2
 .רק להתארס ולא להנשא

יוסי ' פירש את דעת ר, )ה הלכה"ד: ד� מב(י ביבמות "אכ� רש).  הנשי� יתארסוה כל "בד(י "כ� פירש 3
  .ורק בא לחלוק באלמנה שאסורה משו� האיבול, יהודה' כר

 . ה� קוני� שביתה�ודוקא חפצי הפקר שאי� לה� בעלי� , דכיו� שאי� לבעליה� שביתה דינ� כבעליה� 4


